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Hoofdpunten van de richtlijnen

In het gebied Groenraven-Oost bestaat het voornemen tot het uitvoeren van een herinrichting met
vereenvoudigde voorbereiding . De oppervlakte van
het project bedraagt 3670 ha. Aanleidingen voor de
landinrichting zijn:
•

•

•

gemaakt in aspecten met betrekking tot bodem, water en lucht, natuur, landschap en
cultuurhistorie, landbouw en recreatie . Aangegeven moet worden in welke mate het
landinrichtingsproject een bijdrage kan leveren
aan het oplossen van milieuknelpunten en aan
de ontwikkeling van nieuwe ecologische en
landschappelijke kwaliteit.

realiseren van randstadgroenstructuur en ecologische hoofdstructuur, verbetering van het
landschapspatroon en behoud van cultuurhistorische waarden;
noodzaak tot opvangen van de stedelijke ontwikkelingen, met name de bestaande en toekomstige behoefte aan openluchtrecreatieve
voorzieningen;
tot stand brengen van een agrarische structuur
die de druk van de overige functies (grondclaims) kan opvangen.

•

De potenties voor duurzame ontwikkeling van
de hoofdfuncties in het gebied, als uitgangspunt bij de beschrijving van de alternatieven.

•

Bij het ontwikkelen van alternatieven kan een
drietal stappen worden onderscheiden. In de
eerste stap worden plan-concepten ontwikkeld die aangeven hoe doelen voor meerdere
functies in het gebied in samenhang met elkaar bereikt kunnen worden. Als tweede stap
worden voor ieder concept varianten (inclusief
inrichtings-, vormgevings- en beheersmaatregelen) voor de herinrichting van deelgebieden ontwikkeld. In de derde stap warden
varianten gecombineerd tot alternatieven.
Het verdient voorkeur in het planvormingsproces het aantal te onderscheiden deelgebieden, en daarmee het aantal varianten, beperkt en overzichtelijk te houden. Voor een indeling in homogene deelgebieden kan, naast
de in het NBLF-advies gegeven indeling, gebruik worden gemaakt van de in par. 2.2.4 van
deze richtlijnen genoemde zones of de aanwezige infrastructuur.

•

De belangrijkste milieugevo!gen van de herinrichting met betrekking tot:
bodem, water en lucht;
natuur;
landschap en cultuurhistorie.

Het MER zal aandacht moeten besteden aan:
•

De bestaande situatie en de autonome ontwikkeling in het gebied . In het bijzonder wordt
daarbij aandacht gevraagd voor de bestaande
situaties en potenties van aanwezig grond- en
oppervlaktewater en de voor het gebied zo
kenmerkende zone van landgoederen en buitenplaatsen, de zone van fortificaties en de
Kromme Rijn zone . Daarnaast dient aandacht
te worden geschonken aan de bestaande situatie en mogelijkheden in de stadsrand-zones
(o.a. Laagraven).

•

De belangrijkste beleidsbeslissingen die randvoorwaarden stellen aan de landinrichting.

•

De knelpunten die voortkomen uit het beleid
en de beschrijving van de bestaande situatie
en de autonome ontwikkeling en de wijze
waarop deze zijn vertaald in operationele
doelstel!ingen. Er wordt een onderverdeling
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1.

lnleiding

1.1. Procedure

Het bevoegd gezag, gedeputeerde staten van
Utrecht. heeft per brief van 3mei 1994 de Commissie voor de m.e.r. in de gelegenheid gesteld het advies voor richtlijnen voor het milieu-effectrapport
(MER) uit te brengen (zie bijlage 1). Van 30 mei
1994 tot 30 juni 1994 heeft de startnotitie ter inzage gelegen (zie bijlage 2). De Landinrichtingscommissie Groenraven-Oost is initiatiefnemer voor
het project.

Door de integrale wijziging van het Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.). die op 1 september 1994
van kracht is geworden, is landinrichting ender de
m.e.r.- plicht gebracht. De m.e.r.-plicht geldt voor
die projecten waarvoor v66r de inwerkingtreding
van het herziene besluit geen voorontwerp is gepubliceerd. Dit betekent dat ten behoeve van de
besluitvorming over het landinrichtingsplan Groenraven-Oost. met een oppervlakte van 3670 hectare.
de m.e.r. procedure dient te warden doorlopen. Het
project is in 1991 op verzoek van gedeputeerde staten van de provincie Utrecht op het voorbereidingsschema voor landinrichting geplaatst. Belangrijke
redenen voor de herinrichting zijn:
•
realiseren van randstadgroenstructuur en ecologische hoofdstructuur. verbetering van het
landschapspatroon en behoud van cultuurhistorische waarden;
•
noodzaak tot opvangen van de stedelijke ontwikkelingen. met name de bestaande en toekomstige behoefte aan openluchtrecreatieve
voorzien ingen;
•
tot stand brengen van een agrarische structuur
die de druk van de overige functies (grondclaims) kan opvangen.

De projectgegevens en de samenstelling van de
werkgroep die namens de Commissie voor de
m.e.r. het advies heeft uitgebracht. zijn weergegeven in bijlage 3.
Per brief van 1 september 1994 heeft de Commissie voor de m.e.r. haar advies voor richtlijnen voor
het MER aan gedeputeerde staten van Utrecht
aangeboden (zie bijlage 5) .
Alie bij het bevoegd gezag ingekomen inspraakreacties (zie bijlage 4) zijn bij de advisering over en
bij de vaststelling van de richtlijnen in beschouwing
genomen. Voor zover die reacties betrekking hebben op de milieu-aspecten van de activiteit die in
het MER aan de orde moeten komen, is daarnaar in
voetnoten verwezen .

"Landinrichting strekt tot verbetering van de inrichting van het landelijk gebied overeenkomstig de
functies van dat gebied. zoals deze in het kader van
de ruimtelijke orden ing zijn aangegeven ". Met dit
artikel geeft de Landinrichtingswet de meervoudige
doelstelling van landinrichting aan. De (ruimtelijke)
functies die in het geding kunnen zijn, zijn land- en
tuinbouw. bosbouw, natuur en landschap, infrastructuur. openluchtrecreatie, drinkwatervoorziening en cultuurhistorie, waarbij landinrichting is gericht op het creren van mogelijkheden om deze
functies beter tot hun recht te laten komen en het
verbeteren van de onderlinge afstemming van deze
functies. De m.e.r. heeft tot doel om milieugevolgen van mogelijke keuzen in de inrichting zichtbaar
te maken. waarbij het primair de taak is van het bevoegd gezag om te bepalen in hoeverre deze keuzen binnen het beleidskader gerealiseerd kunnen
warden.

Met deze door gedeputeerde staten van Utrecht
vastgestelde richtlijnen wordt beoogd de gewenste
inhoud voor het op te stellen milieu-effectrapport
(MER) en de in ogenschouw te nemen milieu-aspecten van de activiteit aan te geven .

1.2. De bijdrage van m.e.r. aan het evaluerend
ontwerpen van het landinrichtingsplan
Een belangrijke voorwaarde voor een nuttige inbreng van de milieu-effectrapportage bij de totstandkoming van het landinrichtingsplan is een
goede wisselwerking tussen het plan en het MER
tijdens het opstellen van het plan, in aansluiting op
de bij landinrichting gebruikelijke werkwijze. Hierdoor kan warden bereikt dat m.e.r. niet alleen dient
voor het zichtbaar ma ken van milieugevolgen van
alternatieven. maar ook bijdraagt aan het genereren
van alternatieve (deel-)plannen .
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In dlt proces vfndt een toetsing van planonderdelen
aan mllieu-aspecten plaats, met het doel vanuit milieu-optiek een zo hoog mogelijke kwaliteit van het
landinnchtingsplan te verkrijgen. Aldus ontstaat de
mogelijkheid de voor- en nadelen van een milieuvriendelijker uitvoering van planonderdelen in dit
stadium van de planvorming af te wegen.

1.3. Dpbotiw van de richtl ijnen

voor het beschrijven van de bestaande toestand in
het gebied. Deze beschrijving dient enerzijds als
referentiesiruarie voor het vergelijken van de milieugevolgen van de alternatieven (hoofdstuk 5 en
6), anderzijds als uitgangspunt voor het beschrijven
van de probleemstelling en de daaruit voortvloeiende doe/en voor de herinrichting. Het beleidskader
dient daarbij als richtinggevend kader (zie hootdstuk
2). In hoofdsruk 3 wordt ingegaan op het ontwikkelen van alternatieve mogelijkheden voor de p/an-

vorming.

In hoofdstuk 2 worden aandachtspumen gegeven
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2.

Referentie: bestaande situatie en autonome
ontwikkelingen

Artikel 7.10, lid 1, onder d van de Wm:

voor het gebied zo kenmerkende landgoederen,
buitenplaatsen, fortificaties en de Kromme Rijn.
Daarnaast dient met name aandacht te worden geschonken aan de bestaande situatie en mogelijkheden in de stadsrandzones (o.a. Laagraven). De in
het MER te beschrijven aspecten zijn:

Een MER bevat ten minste: "een beschrijving van de

bestaande toestand van het milieu, voor zover de
voorgenomen activiteit of de beschreven alternatieven daarvoor gevolgen kunnen hebben, alsmede van
de te verwachten ontwikkeling van dat milieu, indien
de activiteit noch de alternatieven warden ondernomen."

2.2.2.

2.1. Algemeen

•

Het MER dient de huidige toestand in het plangebied te beschrijven, inclusief de autonome ontwikkelingen op hoofdpunten (landbouw, recreatie, natuur, landschap) indien de landinrichting niet zou
warden uitgevoerd. Deze beschrijving dient twee
doelen:
•
het is een uitgangspunt voor de beschrijving
van knelpunten in het gebied (zie paragraaf
3.3) en voor de doelstellingen van de planontwikkeling;
•
het is een referentiesituatie voor de vergelijking van de milieugevolgen van de planalternatieven (zie hoofdstuk 5 en 6).
Studiegebied

Tot het studiegebied voor de beschrijving van referentiesituatie en milieugevolgen behoort het plangebied voor de landinrichting en de aangrenzende
gebieden voor zover die door de landinrichting kunnen warden be'lnvloed. Per milieu-aspect kan de
omvang van het studiegebied verschillen.
De beschrijving dient alleen die gebiedsdelen te
omvatten waar veranderingen in de toestand van
het milieu kunnen warden verwacht als gevolg van
de onderzochte alternatieven. Detaillering tot op
ecotoopniveau is alleen dan noodzakelijk wanneer
het karakteristieke elementen bevat die van waarde
zijn op deelgebiedsniveau.

•

•

2.2. Te beschrijven aspecten
2.2.1.

kwantiteit en kwaliteit van oppervlaktewater,
stroomrichting en voeding van belangrijke
waterlopen; grondwatersysteem (grondwaterstanden, kwaliteit, inzijging en kwel, stromingspatronen), aanwezigheid grondwaterbeschermingsgebieden. In het bijzonder wordt aandacht gevraagd voor aanwezige gradientsituaties, met name de overgang van de gestuwde
en verspoelde zandafzettingen en het langs de
randen afgezette dekzand van de heuvelrug
naar de klei en zavel van het rivierengebied.
Loodrecht op de stuwwal is sprake van een
grote overgang in de vochthuishouding en in
de beschikbaarheid van nutrinten.
Verdroging en verspreiding zijn het gevolg van
de invloed die gebiedsfuncties uitoefenen op
voornamelijk het grond- en oppervlaktewatersysteem. Deze invloed kan warden gekwantificeerd met behulp van regionale modellen voor
de grond- en oppervlaktewaterstroming.
milieubelasting van bodems, aanwezigheid
verontreinigde (water)bodems, lucht en de
mogelijke oorzaken hiervan.
aardwetenschappelijke waarden zoals geologisch-bodemkundig waardevolle (GEA)-objecten en bodembeschermingsgebieden.

2.2.3.
•

Algemeen

Van belang geacht voor de voorgenomen herinrichting warden in dit gebied met name de bestaande
situaties en potenties van aanwezig grond- en oppervlaktewater en van natuur en landschap in de
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Bodem, water .en lucht1

Natuur2

de biotische toestand in het studiegebied, aan
de hand van een gemotiveerde keuze van de
te behandelen biotische aspecten. Deze keuze
dient een representatief beeld te geven van de
bestaande natuur en ecologische infrastructuur. Het verdient overweging deze beschrijving toe te spitsen op de organismen die in
het soortenbeleid van het NBP als aandachtssoorten zijn aangeduid of die als doelsoorten
zijn genoemd in de uitwerking van het NBP

(ontwerp-nota ecosysteemvisies ecologische
hoofdstructuur). dan we\ substantieel bijdragen aan de ontwikkeling van de aanwezige en
beoogde natuurdoeltypen. Potentieel kansrijke
(goed te ontwikkelen) situaties dienen te warden aangegeven, met name in samenhang
met de in de voorgaande paragraaf aangegeven gradient-situaties:
flora en fauna: waardevolle biotopen zoals kwel- en schoonwatermilieu's, oude
landgoedbossen, essenhakhout;
ecologische relaties: relaties tussen waardevol\e biotopen, (a)biotische factoren
(bodem, grondwaterregime, gradienten)
en eco\ogische hoofdstructuur; functioneren van de huidige ecologische infrastructuur met aandacht voor knelpunten/barrieres.

2.2.4.

(forten), de Kromme Rijn zone (als 'natte ruggegraat' van het gebied). de stadsrand zone en
de landbouw zone.

2.2.5.
•

Recreatie

een beknopt overzicht van de recreatiedruk,
zowel kwalitatief als kwantitatief, van de huidige en toekomstig te verwachten recreatieve
vraag, het huidige aanbod, de reeds bestaande
plannen, het gebruik, de bereikbaarheid en de
milieubelasting van de recreatieve voorzieningen. Hierbij dient zovee\ mogelijk onderscheid gemaakt te warden tussen recreatie
dicht bij de woonomgeving en de overige
recreatievormen (routegebonden recreatie,
verblijfsrecreatie, attractiepunten,
inpasbaarheid van monumenten e.d. en recreatief medegebruikl.

Landschap en cultuurhistorie3

2.2.6.
landschappelijke structuren en samenhangen
(visueel-ruimtelijke hoofdstructuur, \andschapstypen, patronen, openheid, relief, richtingsgevoeligheid, schaal en geleding) en hieraan verbonden kwaliteiten (herkenbaarheid,
belevingswaarde);
•
waardevolle historisch-geografische en archeologische kenmerken, patronen en bouwkundige objecten, met aandacht voor de onderlinge samenhang en voor bedreigingen/
knelpunten;
In het bijzonder wordt aandacht gevraagd voor:
•
kenmerken, waarde en huidig functioneren
van de landgoederen zone, de militaire zone

Landbouw

•

•
•
•

de huidige verkaveling;
de grondclaim door overige functies;
noodzaak tot duurzame landbouw, gezien o.a.
het mestbeleid. In het bijzonder is aandacht
gewenst voor de potenties van het gebied
voor duurzame landbouw als belangrijke schakel in het realiseren van een duurzame instandhouding van het landelijk gebied .

1 Zie ook inspraakreactie 11. bijlage 4.
2 Zie ook inspraakreacties 1,2,5 en 9, bijlage 4.
3 zie ook inspraakreacties 6 en 9, bijlage 4.
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3.

Beleid, besluitvorming, probleem- en doelstelling

der geval ook aandacht te besteden aan relevante
locatiespecifieke beleidsnota's en plannen 4 .

Artikel 7 .10, lid 1, ender c van de Wm:

Een MER bevat ten minste: "een aanduiding van de
besluiten bij de voorbereiding waarvan het milieu-ef-

Ook andere dan ruimtelijke randvoorwaarden, zoals
gebiedspecifieke normen en kengetallen met betrekking tot de milieukwaliteit, zullen in het MER
(bijvoorbeeld in een tabel) moeten worden weergegeven. Ook deze randvoorwaarden, beschreven in
provinciaal- en rijksbeleid, worden gehanteerd bij
de selectie van alternatieven en bij de beoordeling
van de gevolgen voor het milieu van de alternatieven.

fectrapport wordt gemaakt, en een overzicht van de
eerder genomen besluiten van overheidsorganen, die
betrekking hebben op de voorgenomen activiteit en
de beschreven alternatieven."
Artikel 7 .10, lid 1, ender a van de Wm:

Een MER bevat ten minste: ueen beschrijving van hetgeen met de voorgenomen activiteit wordt beoogd. "

3.1. Algemeen
Het MER dient beknopt te beschrijven volgens
welke procedure en welk tijdschema het besluit
over het landinrichtingsplan wordt genomen. Tevens dient het MER een overzicht te geven van de
te nemen besluiten na gereed komen van MER en
voorontwerp-plan. Het betreft hier een beknopt
overzicht van de keuzen die nog gemaakt moeten
worden in het definitieve plan en een kort overzicht
van nog te wijzigen plannen en te nemen besluiten
ten behoeve van de uitvoering van het landinrichtingsplan.

Om te komen tot reele, in het MER te onderzoeken, alternatieven, is het van belang het doe/ van
het landinrichtingsplan voor dit gebied zo concreet
en toetsbaar mogelijk in het MER te formuleren (zie
§ 3.4). Het doel volgt uit de beschrijving van de bestaande toestand van het milieu (hoofdstuk 2), uit
het vigerende en het voorgenomen beleid (§ 3.2)
en uit de knelpunten (§ 3.3). Beleid, knelpunten en
doel bepalen de ruimte die bestaat voor het formuleren van alternatieven. lndien deelgebieden worden onderscheiden is het noodzakelijk beleid, knelpunten en doelen aanvullend per deelgebied aan te
geven.

3.3. Probleemstelling
Het MER dient de knelpunten te beschrijven die
aanleiding vormen voor het in voorbereiding nemen
van het landinrichtingsproject. Ecologische en landschappelijke knelpunten kunnen worden afgeleid
uit de beschrijving van de bestaande toestand van
het milieu en dienen te worden beschreven vanuit
de optiek van:
• behoud van bestaande waarden;
herstel van in het verleden verloren gegane
waarden;
•
(belemmeringen voor) de ontwikkeling van
nieuwe natuur- en landschapswaarden.
Waar mogelijk kunnen deze knelpunten worden beschreven in termen van de zogenoemde VER-thema 's (met name verdroging, verspreiding, verstoring en versnippering). Knelpunten dienen ook gerelateerd te worden aan de in het Streekplan toegekende functies en gebiedsindeling. Het MER moet
aandacht besteden aan de samenhang van knelpunten en onderling strijdige oplossingen. Aansluitend hierop kunnen prioriteiten in het oplossen van

3.2. Beleid en besluitvorming
De ruimtelijke (rand)voorwaarden voor het landinrichtingsplan dienen inzichtelijk te worden gemaakt.
Het Streekplan (1994), het Beleidsplan Natuur en
Landschap en het beleid voor de Randstadgroenstructuur van de provincie Utrecht geven reeds in
belangrijke mate het kader voor de functietoedeling, de onderlinge samenhang van functies en de
daarmee samenhangende inrichting van gebiedsdelen. Ook het Waterhuishoudingsplan en het Milieubeleidsplan zijn als provinciale facetplannen richtinggevend voor de planvorming. Aangegeven dient
te worden welke keuzen in het kader van de functietoedeling en (deel)gebiedsbegrenzing nog mogelijk zijn in de m.e.r. Het MER dient een korte toelichting te geven op de betekenis van de 5 typen
landelijk gebied.
Naast het beleid zoals geformuleerd in de bovengenoemde beleidsdocumenten, dient het MER in ie-

•
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knelpunten warden aangegeven.
Knelpunten waaraan het MER tenminste aandacht
moet besteden zijn:
Bodem, water en /ucht
•
de water(bodem)kwaliteit in met name de
Kromme Rijn
• de afname van de kwel en het optreden van
verdroging
• verzuringsgevoeligheid en mate van verzuring
• bodemkwaliteit (verhoogde achtergrondwaarden en saneringslokaties)
Natuur
•
het incompleet zijn van de ecologische hoofdstructuur (EHS) en de randstadgroenstructuur
(RGS)
•
de geringe natuurwaarde van de Kromme Rijn
•
verstoring van kwetsbare natuur door recreatie
en verkeer
•
de aanwezigheid van barrieres (infrastructuur)
en het ontbreken van ecologische verbindingen zowel binnen het herinirichtingsgebied als
met het omliggende gebied

Recreatie
•
tekort aan recreatieve mogelijkheden
de bereikbaarheid en toegankelijkheid van
•
deze voorzieningen

Aangegeven moet warden in hoeverre landinrichting voor elk van de genoemde knelpunten direct
dan wel indirect een oplossing kan bieden. lijdens
de planontwikkeling kunnen zich nieuwe milieuknelpunten voordoen. Ook deze knelpunten zullen
moeten warden beschreven om een rol te kunnen
spelen in de planvorming (zie ook § 3.1 ).

3.4. Doel
Het MER beschrijft het doel van het landinrichtingsproject. Belangrijk uitgangspunt in het kader van de
m.e.r.-procedure is daarbij het oplossen van milieuknelpunten gericht op het gebied als geheel, evenals het voork6men van nieuwe knelpunten.
Aangegeven dient te warden hoe vanuit het ruimtelijke- en milieubeleidskader de gebiedsgerichte doelen voor het landinrichtingsplan zijn afgeleid. Zijn er
(milieu)knelpunten in het plangebied die niet in het
beleidskader zijn opgenomen? In hoeverre kan
landinrichting voor deze knelpunten toch een oplossing bieden?

Landschap en cultuurhistorie
•
de versnippering van het gebied door de grootschalige infrastructuur
•
het voorkomen van stadsrandverschijnselen
•
het verloren gaan van visueel-ruimtelijke en
cultuurhistorische waarden en vervaging van
de verschillen tussen deelgebieden

Het MER zal ook per deelgebied prioriteiten in doelen moeten aangeven en motiveren. Doelen warden in het MER zoveel mogelijk gekwantificeerd
(zie de startnotitie, waarin voor bij een aantal doelen reeds kwantificering heeft plaatsgevonden). opdat zij dan optimaal richting geven aan de selectie
van te onderzoeken alternatieven. Aangegeven
dient te warden in hoeverre doelen onderling strijdig zijn of elkaar juist versterken .

Landbouw
•
de grate claim op landbouwgrond door andere
functies en de daaraan gerelateerde onzekerheid van landbouw binnen de EHS en RGS
•
de verkaveling en bereikbaarheid van landbouwgronden

4 Zie oak inspraakreacties 4. 8. 9 en 11, bijlage 4.
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4.

Voorgenomen activiteit en alternatieven

Onzekerheden en f/exibiliteit
Het MER zal aandacht moeten besteden aan de onzekerheden die de planuitvoering mede zullen bepalen. Verder moet worden aangegeven in hoeverre er in het landinrichtingsplan flexibiliteit wordt
ingebouwd om toekomstige functiewijzigingen, ingegeven door wijzigingen in beleid, te kunnen opvangen.
Het is denkbaar dat tijdens de opstelling van het
definitieve plan en tijdens de planuitvoering (onverwachte) milieugevolgen optreden die niet in het
MER zijn beschreven, maar aanleiding zouden kunnen vormen voor nadere planuitwerkingen. Voor zover geen sprake is van een nieuw landinrichtingsplan waarvoor m.e.r.-plicht geldt, dient het MER
aan te geven op welke wijze milieueffecten een rol
kunnen spelen bij deze planuitwerkingen.

Artikel 7.10, lid 1, onder b van de Wm:

Een MER bevat ten minste: "een beschrijving van de
voorgenomen activiteit en van de wijze waarop zij zal
warden uitgevoerd, alsmede van de a/ternatieven
daarvoor, die redelijkerwijs in beschouwing dienen te
warden genomen. "Artikel 7 .10, lid 3 van de Wm: "Tot
de ingevolge het eerste lid, onder b, te beschrijven alternatieven behoort in ieder geval het alternatief
waarbij de nadelige gevolgen voor het milieu warden
voorkomen, dan wet, voor zover dat niet mogelijk is,
deze met gebruikmaking van de beste bestaande mogelijkheden ter bescherming van het milieu, zoveel
moge/ijk warden beperkt. "
Artikel 7.10, lid 4 van de Wm:

MHet bevoegd gezag kan bepalen dat, indien niet a/le
nadelige gevolgen voor het milieu kunnen warden beperkt, bij de ingevo/ge het eerste lid, onder b, te be-

In hoeverre kan compensatie elders in het plangebied pleats vinden indien het BNLU niet kan worden uitgevoerd zoals is voorgenomen?

schrijven alternatieven tevens de mogelijkheden warden beschreven om door het treffen van voorzieningen of maatregelen elders de resterende nadelige gevolgen te compenseren. "

Ouurzaamheid
Landinrichtingsprojecten hebben een veraf liggende tijdhorizon. Het herinrichtingsplan zal daarom de
voorwaarden moeten scheppen om het gebied
duurzaam. dat wil zeggen gedurende lange tijd en
zonder nieuwe ingrijpende maatregelen te laten
functioneren. Dit betekent het stellen van voorwaarden aan de functies en de milieukwaliteit in
het gebied.

4.1. Algemeen
Het MER beschrijft een aantal alternatieven, passend bij de doelen zoals geformuleerd onder § 3.4.
In elk geval dienen beschreven te worden:
•
het meest milieuvriendelijke alternatief;
•
het uiteindelijke voorkeursalternatief (de voorgenomen activiteit).
Daarnaast is er de referentiesituatie (zie hoofdstuk

Per functie zal in het MER aangegeven moeten
worden hoe middels landinrichting de voorwaarden
kunnen worden geschapen voor een duurzame ontwikkeling, instandhouding en beheer. Hierbij moet
aandacht gegeven warden aan de onderlinge relatie
van verschillende functies, met name in hoeverre
functies elkaar kunnen ondersteunen of juist tegenwerken, de mogelijkheden die bestaan om dit in
positieve zin te be"i'nvloeden en de consequenties
die dit bijvoorbeeld kan hebben voor ruimtelijke situering of dimensionering van functies in het herinrichtingsgebied, bijvoorbeeld in de overgangszones tussen gebieden met een verschillende
hoofdfunctie.

3).

Speelruimte
Op verschillende niveaus zijn reeds uitspraken gedaan die in hoge mate bepalend zijn voor de toekomstige inrichting van het gebied (met name de
functietoedeling, zie § 3.2).
Essentieel bij dit MER is dan ook het geven van inzicht in de vraag op welke onderdelen en in welke
mate er nog speelruimte te creeren is voor de planvorming. De Commissie is van mening dat deze
speelruimte ten vol le moet worden benut voor het
ontwikkelen van alternatieven. zodat ook de volledige bandbreedte van milieugevolgen in beeld kan
worden gebracht.

Duurzaamheid is daarnaast onlosmakelijk verbon-
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den met het realiseren van een bepaalde milieukwaliteit ten aanzien van VER-thema's, vastgelegd
in onder andere de streefwaarden milieukwaliteit,
en de mate waarin een bereikte kwaliteit langere
tijd stabiel kan zijn . Ook hieraan dient het MER bij
het ontwikkelen van alternatieven aandacht te besteden.

nader toegelicht. Het verdient aanbeveling in het
planvormingsproces het aantal te onderscheiden
deelgebieden, en daarmee het aantal varianten, beperkt en overzichtelijk te houden. Voor een indeling
in homogene deelgebieden kan, naast de in het
NBLF-advies gegeven indeling, gebruik warden gemaakt van de in par.2.2.4 van deze richtlijnen genoemde zones of de aanwezige infrastructuur.

Duurzaamheid kan inhoud warden gegeven door in
de alternatieven aan te geven welke abiotische en
biotische omstandigheden nodig zijn om de gewenste functie voor lange(re) tijd in stand te houden.
Voor natuurfuncties zijn met name de standplaatsfactoren en de ecologische infrastructuur van belang; voor de landbouw de fysische produktieomstandigheden (ontwatering, verkaveling, ontsluiting); voor recreatie de recreatieve voorzieningen
en ontsluiting. Deze gewenste omstandigheden
kunnen strijdig zijn.
Dit kan aanleiding geven tot wijziging van functies,
wijziging in functie-invulling of aanvullende maatregelen teneinde een duurzame situatie te creeren.

1.

concepten

Het ontwikkelen van concrete planalternatieven kan
starten met een verkenning van plan-concepten.
Concepten geven aan hoe doelen voor meerdere
functies in deelgebieden en in het gehele plangebied in samenhang met elkaar bereikt kunnen warden. Hierbij wordt rekening gehouden met het beleidskader, de sectorale wensen en de eigenschappen en potenties van het plangebied.
Er kan een aantal gebiedsdekkende planconcepten
warden ontwikkeld, zodanig dat de doelen voor iedere afzonderlijke functie in het plangebied in tenminste een concept vrijwel compromisloos tot uitdrukking komen. Ondersteund wordt hierin de visie
van de landinrichtingscommissie om uiteindelijk
'thematische alternatieven' met accent op natuur
dan wel recreatie te ontwikkelen. Voor het gebied
ten Zuiden van de A 12 en ten Oosten van de A27
kan warden overwogen een variant te ontwikkelen
met het accent op de landbouw (landelijk gebied 2
conform het streekplan).

Onderschreven wordt het gestelde in de startnotitie in dit kader gebruik te maken van de casco-benadering (zie: Nata Landschap, 1992), waarin de
relatie duurzaamheid en landgebruik is uitgewerkt.

4.2. Het ontwikkelen van alternatieven
lngegeven door het belang van het ontwikkelen van
alternatieven in het m.e.r.-proces, warden in deze
paragraaf hiervoor suggesties gedaan.
Zoals reeds in § 1.2 is opgemerkt, is het van belang
te komen tot een effectieve wisselwerking tussen
het opstellen van het landinrichtingsplan en het
MER. Dit kan bereikt warden door bij de planvorming te werken van hoge naar lage abstractie-niveau's (van grof naar fijn, ook wel 'evaluerend ontwerpen' genoemdl. waarbij ervoor wordt gezorgd
dat op ieder niveau milieu-informatie van het zelfde
abstractieniveau aanwezig is. Bij een dergelijke
werkwijze dient uiteraard de mogelijkheid te bestaan van terugkoppeling naar hogere abstractieniveau's wanneer zich bij nadere invulling onvoorziene en ongewenste consequenties voordoen.
Een dergelijk planvormingsproces kan bijvoorbeeld
uit drie stappen bestaan. In de eerste stap van het
genereren van alternatieven warden plan-concepten ontwikkeld die aangeven hoe doelen voor
meerdere functies in het gebied in samenhang met
elkaar bereikt kunnen warden. Als tweede stap
warden voor ieder concept varianten (incl. inrichtings-, vormgevings- en beheersmaatregelen) voor
de herinrichting van deelgebieden ontwikkeld. In de
derde stap worden varianten gecombineerd tot
alternatieven. Deze werkwijze wordt onderstaand

2.

varianten in deelgebieden

Als tweede stap in de ontwikkeling van alternatieven warden, uitgaande van de concepten, varianten voor deelgebieden ontwikkeld. Varianten bestaan uit een combinatie van inrichtings-. vormgevings- en beheersmaatregelen. Een variant biedt
een hoofdoplossing voor de doelen voor een functie: natuur, landschap, recreatie, landbouw of milieu.
Varianten kunnen ontleend zijn aan hetgeen reeds
beschreven staat in de sectorale deel-adviezen of
vastgesteld beleid, maar kunnen, waar nodig, ook
ontwikkeld warden in het kader van de herinrichting. De keuze van inrichtings-, beheers- en vormgevingsmaatregelen wordt voor een belangrijk deel
bepaald door de keuzen die gemaakt zijn bij het formuleren van concepten. Maatregelen hoeven alleen beschreven te warden voorzover zij belangrijke milieugevolgen kunnen hebben. Het MER
moet een duidelijk overzicht geven van de aard,
schaal, intensiteit en plaats (welke delen van het
plangebied) van de maatregelen.
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Varianten kunnen, per deelgebied, bijvoorbeeld betrekking hebben (zie ook de sectorale deeladviezen)
op de hieronder beschreven aspecten:
•
Bodem, water en lucht
•
de gewenste milieuhygienische kwaliteitvan
het gebied (uiteraard voorzover het instrument
herinrichting hierop van invloed kan zijn)
Voorbeelden van belangrijke maatregelen:
•
maatregelen ter verbetering van de
waterbodemkwaliteit;
•
het scheiden van waterlopen/systemen
met een verschillende waterkwaliteit;
terugdringen van de invloed van Rijn•
water in het gebied.

van A 12 en spoorlijnen naar Arnhem en den
Bosch, mogelijke aanleg golfbaan Mereveld,
bij Heemstede en bij Bunnik).
maatregelen voor verbeteren van de inpassing
van cultuurhistorische elementen en structuren (zowel in archeologische als in historischgeografische zin) 6

Landbouw
•
de gewenste structuur van de /andbouw en de
relatie met verschillende niveaus voor inrichting (bijvoorbeeld verbeteren van verkaveling
al dan niet met behoud van perceelgrenzen)
Voorbeelden van belangrijke maatregelen:
•
verkavelingsmaatregelen (door bedrijfsverplaatsingen en uitplaatsen van bedrijven als gevolg van schaalvergroting en
extensivering die optreden bij een ontwikkeling naar duurzame landbouw).

Natuur
•
de vormgeving van de RGS-projecten en gebieden die deel uitmaken van de ecologische
hoofdstructuur.
•
de gewenste natuurontwikkeling in het herinrichtingsgebied, in samenhang met de situering en vormgeving van ecologische verbindingszones5. Voor welke doelsoorten worden
verbindingszones aangelegd?
Belangrijk hierbij is, dat uitgegaan wordt van
een samenhangende visie op de natuur in het
hele gebied, waarin de natuurlijke grondslag
van het gebied voldoende tot uitdrukking
komt. Gestreefd moet worden naar het ontwikkelen van varianten voor ieder deelgebied
die samenhang vertonen met varianten voor
andere deelgebieden.
Voorbeelden van belangrijke maatregelen:
•
waterhuishoudkundige maatregelen;
waterconservering/peilverhoging/verlaging, waterafvoer, aanpassing van de
morfologie van watergangen, inrichting
van oevers, creeren van hydrologische
bufferzones tussen landbouw en natuur;
•
maatregelen tegen verstoring door
drukte/geluid;
•
anticiperen op autonome ontwikkelingen.

Recreatie
•
het gewenste niveau, de situering, de omvang, de kwaliteit en de vormgeving van recreatieve voorzieningen en verbindingen,
gezoneerd in relatie tot natuur en landschap
en rekening houdend met de recreatiebehoefte.
Voorbeelden van belangrijke maatregelen:
•
aanleg van multifunctionele bossen en
parken in de stadsrandzones, met mogelijkheden voor intensieve vormen van recreatie zoals zwemmen of terrein fietsen;
•
ontwikkelen van meer extensieve recreatieve netwerkstructuren in het buitengebied (bijv. Hollandse Waterlinie - plan)
door recreatieve voorzieningen te koppelen met bewegwijzerde routes (bijvoorbeeld fietsen);
•
voorwaarden scheppen voor (natuurgericht) recreatief medegebruik van bossen, natuurterreinen en agrarische gronden, bijvoorbeeld door smalle stroken op
kavelgrenzen mede een recreatieve functie toe te kennen (uitzichtpunten, natuurpaden e.d.)

Lands chap
•
de gewenste hoofdstructuur van het /andschap en de samenhang daarvan tussen deel
gebieden en met objecten van cultuurhistorische waarde
•
verstedelijkingsdruk en de consequenties
daarvan voor de inrichting van de stadsrandzones.
Voorbeelden van belangrijke maatregelen:
•
beplantingsmaatregelen (raamwerk, aard). inrichting verbindingszones;
•
maatregelen voor inpassing van autonome
ontwikkelingen in het plan (zoals verbreding

Bij het ontwikkelen van varianten wordt aandacht
gevraagd voor mogelijkheden om via inrichting van
bossen en parken in de stadsrandzones een positieve bijdrage te leveren aan het klimaat in de stad,
aan het voork6men van ongebreidelde groei van de
stad door aanleg van krachtige groenzones, aan het
bevorderen van "groene wiggen" in de stedelijke
omgeving, aan het voork6men van ongeplande
activiteiten op agrarische bestemmingen en aan
het versterken van belevingswaarden en oplossen
van "horizonvervuiling".
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Het MER zal inzicht moeten bieden in de mogelijkheden voor toekomstig beheer die gecreeerd worden door de gekozen inrichting in de alternatieven .
Welke vormen van natuurbeheer zijn door de gekozen inrichting uitgesloten?

3.

Het MMA moet in zijn uiteindelijk gekozen opzet
een optimale combinatie opleveren van:
•
Het bieden van een maximale bijdrage aan het
oplossen van de knelpunten in de toestand
van water en bodem en aan het realiseren van
het (provinciale) milieubeleid.
• Het creeren van op lossingen voor de ecologische en recreatieve barrierewerking van de
A12, A27, A28, de huidige en toekomstige
spoorverbindingen en de grote waterwegen
(bijv. een verbinding tussen Nieuwegein en
Laagraven nabij de " Plofsluis").
•
Het ontwikkelen van potenties voor een milieuvriendelijke landbouw en milieuvriendelijk
toerisme (ecotoerisme en agrotoerisme).
•
Tot stand brengen van een krachtige en duurzame landschapsstructuur in de stedelijke
randzones met optimale mogelijkheden voor
het inpassen en opnemen van stadsrandontw ikkelingen .
•
Bieden van duu rzame bescherm ing van de cultuurhistorische waarden in het gebied.
•
Zoveel mogelijk toepassen van milieuvriendelijke (mitigerende) maatregelen.
•
Het tot stand brengen van een sterke, duurzame ecologische hoofdstructuur (kerngebieden en verbindingszones). met een duurzaam
beheer ervan
•
De ontwikkeling van natuurwaarden en historisch-landschappelijke waarden in samenhang
met de ontwikkel ing van recreatieve waa rden
ter wederzijdse versterking (zonering, afleiden
van druk, medegebrui k e.d.).

Combineren van varianten in alternatieven

Bij de derde stap, het combineren van de varianten
tot alternatieven, dient voorop te staan dat er alternatieven ontstaan die elk op zich realiteitswaarde
bezitten, en die beantwoorden aan de uitgangspunten van de beschreven concepten. Hiertussen bevinden zich het uiteindelijke voorkeursalternatief en
het meest milieuvriendelijk alternatief.

4.3. Beschrijving alternatieven
4.3.1.

Algemeen

De beschrijving van de planalternatieven dient gericht te zijn op die aspecten , planonderdelen , maatregelen en effecten waarvan relevante milieu-effecten worden voorzien .

4.3.2.

Het meest milieuvriendelijke alternatief (MMA)

Geadviseerd wordt een zelfstandig MMA te ontwikkelen . Een MMA dient zodanig ingericht te warden, dat ook in voldoende mate voldaan wordt aan
overige gestelde doelen . In alle gevallen dient in
het MER een MMA te worden beschreven, dat realistisch en uitvoerbaar is. Het MMA kan worden gebaseerd op het plan-concept 'natuur' (zie par. 4.2).
Omdat op voorhand moeilijk is te bepalen wat het
MMA is, kan het veronderstelde MMA na evaluatie
van de milieugevolgen worden bijgesteld.

4.3.3.

De voorgenomen activiteit (voorkeursalternatief)

In het MER moet duidelijk aangegeven worden wat
de voorgenomen activiteit is en waarom voor dit alternatief gekozen is. Het voorkeursalternatief kan
ook een combinatie zijn van hiervoor genoemde
alternatieven.

Wanneer het MMA niet gekozen wordt als het uiteindelijke voorkeursalternatief, moet in het MER
deze keuze onderbouwd worden. Aangegeven
moet worden wat de verschillen zijn tussen MMA
en voorkeursalternatief en welke maatregelen
eventueel genomen kunnen worden om deze verschillen te verkleinen.

5 Zie ook inspraakreacties 2. 7 en 9, bijlage 4 .
6 Zie ook inspraakreactie 6, bijlage 4.
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5.

Gevolgen voor het milieu

te warden in effecten op:
•
relief en bodemgesteldheid; aantasting/versterking van aardwetenschappelijke waarden;
•
regionale en lokale grondwaterstroming (standen en kwelsituatie);
•
waterkwaliteit;
afvoerregime van waterlopen (standen,
•
stroomsnelheden en inundaties);
•
verdroging;
•
bodemkwaliteit.

Artikel 7.1 O. lid 1, onder e van de Wm:

Een MER bevat ten minste: ueen beschrijving van de
gevolgen voor het milieu, die de voorgenomen activiteit, onderscheidenlijk de a/ternatieven kunnen
hebben, alsmede een motivering van de wijze waarop
deze gevolgen zijn bepaa/d en beschreven."

5.1. Algemeen
Ten behoeve van de effectbeschrijving van de alternatieven kunnen de volgende algemene richtlijnen in acht warden genomen :
•
De wijze waarop de milieu-effecten zijn bepaald en beschreven dient te warden gemotiveerd. Het gaat hierbij in het bijzonder om de
betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van zowel de basisgegevens als de gebruikte methoden van voorspelling van milieu-effecten.
•
Aangegeven moet warden of de effecten tijdelijk of permanent, ophefbaar of onomkeerbaar zijn; of deze op de korte of lange termijn
spelen en in hoeverre cumulatie van effecten
kan optreden ook door activiteiten buiten het
plangebied .
•
Naast de beschrijving per milieu-aspect afzonderlijk dient aandacht te warden besteed aan
de onderl inge samenhang van de milieu-effecten .
•
Het te verwachten resultaat en de doelt reffendheid van mitigerende en compenserende
maatregelen dienen te warden aangeduid; het
gaat hierbij zowe l om ru imtelijke als techn ische maatregelen.
Naast de negatieve effecten dienen van alle al•
ternatieven de positieve gevolgen te worden
aangegeven .
•
Bijzondere aandacht moet warden besteed
aan die milieugevolgen die per alternatief/variant versch illen.

Effecten kunnen beschreven warden in termen van
VER-thema's . Dezelfde modellen die zijn gebruikt
voor het kwantificeren van de bestaande situatie,
kunnen bij de effectbepaling warden toegepast.
Daarbij dient ook het thema vernatting te warden
meegenomen (van natuur en landbouw).

5.2.2.

Beschrijf de effecten in termen van:
•
verandering van de waterkwaliteit;
•
verandering in grondwaterstanden gerelateerd
aan gewasopbrengsten.

5.2.3.

Natuur

Beschrijf de effecten van de alternatieven in termen van :
•
verandering (toe- of afname) van flora en fauna
en waardevolle biotopen door bestemmingsverandering (bijv. bosaanleg) of indirect als gevolg van mogelijke veranderingen in het hydrolog isch systeem (grondwaterstand, kwel,
waterkwaliteit). door rustverstoring (recreatieve ontwikkeling, infrastructuur, stadsrandontwikkelingen). intensivering of extens ivering
van de landbouw;
versterking of verzwakking van de ecologische
•
infrastructuur; vermindering of versterking van
de barrierewerking tussen waardevolle biotopen binnen en buiten het plangebied.

5.2. Te beschrijven aspecten
5.2.1.

Landbouw

Bodem, water en lucht
5.2.4.

Uitvoering van het landinrichtingsplan bete kent dat
op kleine of grate schaal grondwerkzaamheden zullen warden uitgevoerd en dat de waterhuishouding
wordt aangepast. In het MER dient inzicht gegeven

Landschap en cultuurhistorie

De beschrijving van de effecten op het landschap
en de cultuurhistorie dient zich te richten op de
hoofdlijnen, te weten de landschappelijke structu-
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ren op gebieds- en deelgebiedsniveau.
Zowel negatief als positief aan te duiden gevolgen
door ontwikkelingen in de landbouw. natuur. recreatieve voorzieningen. stedelijke ontwikkelingen. infrastructuur en dergelijke verdienen de aandacht.
Belangrijke onderdelen bij de beschrijving dienen te
zijn:
•
veranderingen in de structuur en de visueelrulmtelijke karakterlstiek van het landschap op
gebieds- en deelgebiedsniveau. waarbij de
herkenbaarheid van de onderscheiden landschapstypen van belang is;
•
verandering in hoeveelheid en kwaliteit van
landschapselementen;
•
de effecten op archeologische vindplaatsen en
de zichtbaarheid daarvan;
•
verlies, behoud of versterking van cultuurhistorisch en/of visueel-landschappelijk waardevolle

elementen. bouwkundige objecten en patronen;
•
het gebruik van vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen en de effecten op het landschap die hier direct of indirect het gevolg van
zijn (visuele aspecten).
Het verdlent aanbeveling deze effecten zoveel mogelijk te visualiseren aan de hand van kaartmateriaal
en tekeningen.

5.2.5.

Overige

Het MER dient aandacht re besteden aan:
•
effecten van aanpassingen van de infrastructuur op de veillgheid;
•
de belevings- en gebruikswaarde van het aan
de woonkernen grenzende landelijke gebied.
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6.

Vergelijking van alternatieven

Aandachtspunten bij dit onderdeel van het MER
kunnen zijn:
•
Een beschouwing over de mate waarin de initiatiefnemer bij elk van de alternatieven denkt
de doelen te kunnen bereiken.
•
Een vergelijkende beschouwing over de positieve en negatieve milieugevolgen van ieder alternatief. We lke milieuknelpunten warden opgelost en welke nieuwe knelpunten ontstaan?
•
In welke mate leveren de alternatieven een bijdrage aan het realiseren van het milieubeleid,
bijvoorbeeld ten aanzien van de VER-thema's?
•
Een voorkeursvolgorde van de alternatieven
per milieu-aspect.
•
Een beschouwing van de mate waarin de alternatieven bijdragen aan duurzame oplossingen van de geformuleerde knelpunten.

Artikel 7.1O. lid 1, ender f van de Wm:
Een MER bevat ten minste: Meen vergelijking van de

ingevolge onderdeel d beschreven te verwachten ontwikkeling van het milieu met de beschreven gevolgen
voor het milieu van de voorgenomen activiteit, alsmede met de beschreven gevolgen voor het milieu van
elk der in beschouwing genomen alternatieven."
De alternatieven dienen te worden verge leken tegen de achtergrond van de bestaande toestand en
de te verwachten autonome ontwikkeling van het
milieu. Vigerend milieubeleid moet eveneens warden beschouwd als toetsingskader. Het aangeven
in tabellen van de milieugevolgen per milieu-aspect
en per alternatief biedt een goede basis voor een
onderlinge vergelijking van de alternatieven.
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7.

Leemten in kennis en evaluatie

Aandachtspunten bij het beschrijven van leemten in
kennis zijn onder andere:
•
onzekerheden en onnauwkeurigheden in de
voorspellingsmethoden en in gebruikte gegevens;
•
gebrek aan bruikbare voorspellingsmethoden;
•
andere kwalitatieve en kwantitatieve onzekerheden met betrekking tot milieugevolgen op
korte en langere termijn.

Artikel 7.10, lid 1, ender g van de Wm:

Een MER bevat ten minste: ueen overzicht van de
leemten in de onder d en e bedoelde beschrijvingen
[d.w.z. van de bestaande milieutoestand en autonome
ontwikkeling daarvan, resp. van de milieu-effectenl
ten gevolge van het ontbreken van de benodigde gegevens."
Artikel 7.39 van de Wm:

uHet bevoegd gezag dat een besluit heeft genomen,

De vastgestelde leemten in kennis en informatie
kunnen warden gezien als onderwerpen van voortgaande studie en behoren mede te worden betrokken bij een in concept op te stellen evaluatieprogramma van de daadwerkelijk optredende gevolgen voor het milieu. Een concept-evaluatieprogramma kan in het MER reeds warden beschreven, hoewel dat wettelijk niet verplicht is. Het
MER kan een aanzet geven voor het door ons vast
te stellen evaluatieprogramma.

bij de voorbereiding waarvan een milieu-eflectrapport
is gemaakt, onderzoekt de gevolgen van de betrokken
activiteit voor het milieu, wanneer zij wordt ondernomen of nadat zij is ondernomen."

Het MER dient aan te geven welke van de gevraagde gegevens niet kunnen worden geleverd,
evenals de reden waarom. De betekenis van de
leemten in kennis voor de besluitvorming dient te
worden aangegeven. lnformatie die voor de
besluitvorming essentieel is, zal met prioriteit moeten worden gedentificeerd.
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8.

Vorm en presentatie van het MER

Artikel 7.10, lid 1, ender h van de Wm:

Een MER bevat ten minste: "een samenvatting die
aan een algemeen pub/iek voldoende inzicht geeft
voor de beoordeling van het milieu-effectrapport en

•

van de daarin beschreven gevolgen voor het milieu
van de voorgenomen activiteit en van de beschreven
alternatieven."

De rol van m.e.r. in de besluitvorming over een
voorgenomen activiteit maakt het noodzakelijk dat
het MER toegankelijk en begrijpelijk is voor een
breed samengesteld gezelschap van betrokkenen:
besluitvormende organen, adviserende deskundigen en derden die via de daarvoor bestaande procedures hun invloed willen doen gelden. Elk van
deze doelgroepen moet in het MER de relevante informatie kunnen aantreffen. Dit stelt hoge eisen
aan de presentatie van het MER. In verband hiermee zijn de volgende aandachtspunten van belang:

•

•

•

•

De gevolgen voor het milieu van de voorgenomen activiteit en de alternatieven zullen overzichtelijk gepresenteerd en voor alle betrokken
partijen toegankelijk moeten zijn. Belangrijke
keuzes, gemaakt tijdens de opstelling van het
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MER, dienen duidelijk naar voren te komen . lndien bij de opstelling van het MER is afgeweken van de richtlijnen, dient dit duidelijk en gemotiveerd te worden aangegeven.
De alternatieven moeten onderling vergelijkbaar op overzichtelijke kaarten met topografische ondergrond worden weergegeven.
Verder is toelichtend kaartmateriaal gewenst
zodra er ruimtelijke aspecten in het geding
zijn.
Het verdient aanbeveling om de achtergrondgegevens die de conclusies, voorspellingen en
keuzes onderbouwen niet in het MER zelf te
vermelden maar deze informatie in bijlagen op
te nemen.
Een verklarende begrippenlijst, een lijst van
gebruikte afkortingen en een literatuurlijst zijn
in verband met de leesbaarheid van belang.
De samenvatting is het deel van het MER dat
vooral wordt gelezen door besluitvormers en
insprekers en verdient daarom bijzondere aandacht. In de samenvatting moet kort en overzichtelijk de kern van de belangrijkste onderdelen van het MER worden weergegeven.
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BIJLAGEN

bij de richtlijnen
voor het
milieu-effectrapport
herinrichting Groenraven-Oost

(bijlagen 1 t/m 6)

27

BIJLAGE 1
Brief van het bevoegd gezag d.d. 3 mei 1994 waarin de Commissie voor de m.e.r. in de gelegenheid wordt
gesteld om advies uit te brengen

VERZONDEN 1 6 ME I 199't
PROVINCIE :: UTRECHT

Dienst ruimte en groen
G•lilailaan 15

CredWlt en Effecten Bink

Postbus 80300

rek.nr. 69.93.60.366

3508 TH Utrecht

Giro/Postbank

Tolefoon OJG.589111

rak.nr. 74000

Fax 030-5.1256<

Commis~ie voor de

Aan commissie voor de milieu-

effectenrapportage,
Postbus 2345,
3500 GH UTRECHT.

dossier
ko"pie naar :
Datum
Nummor

3 mei 1994
4360469/1620

F.. Assmann

583442
Startnotitie milieueffectenrapportage herinrichting
Dooridesnr.

Uwbrie1van

Onderwerp

Uwnummer
Bijl.;e

A1deling
Referentie

8

faxnummer 583496

Groenraven-Oost.

Geachte commissie,

Overeenkomstig de bepalingen in artikel 7 . 12 lid 3 van de Wet milieubeheer doen wij u hierbij (in 6-voud) toekomen de startnotitie ten behoeve
van de milieu-ef fectrapportage voor het landinrichtingsproject Groenraven-Oost.
Wij hebben deze startnotitie op 25 april 1994 van de landinrichtingscommissie Groenraven-Oost ontvangen.
Hiermee nodigen wij u uit conform artikel 7.14 lid 1 van bovengenoemde
wet advies aan ens uit te brengen over het geven van richtlijnen voor de
inhoud van het door de landinrichtingscommissie op te stellen milieu-

effectrapport.
Uw advies zien wij gaarne v66r 30 juli 1994 tegemoet.
Ter voldoening aan de wettelijke bepalingen zullen wij openbaar kennis
geven van de ontvangst van de startnotitie en deze van 30 mei 1994 tot
30 juni 1994 voor een ieder ter inzage leggen. Gedurende de periode van
ter inzagelegging, dat wil zeggen tot uiterlijk 30 juni a.s., zullen wij
een ieder in de gelegenheid stellen opmerkingen met betrekking tot de op
te stellen richtlijnen voor het milieu-effectrapport aan ens kenbaar te
maken.

Een kopie van de tekst van de bekendmaking, die in week 21 in de Nederlandse Staatscourant en enkele regionale nieuwsbladen zal worden
gepubliceerd, zenden wij u hierbij ter kennisneming toe.
Ter informatie treft u hierbij tevens aan een overzichtslijst van de
wettelijke adviseurs en overige instanties die wij de startnotitie
hebben toe9ezonden.

H9t pruvinciebmoor Rijneweerd II per ~nbHr vwrvoer van.f lllt.cht CS 111 bet.mtn m.e:
GVU-lijn 11 CrW:hfing Or. Ullhof), v•naf NI: 1t~sract0n:
310.001·1

CN·li;n 51 Cric:Mino VMMndNll ar CN ·&iin 55 lrichtlng Z.i1tl. tMide wnrftkend 'llan.f Ml slreftbl.l••nsuoon.

Bijlage 1, biz. 2

Een kopie van de bij ons ingebrachte adviezen en reacties zullen

W~J

u

zo spoedig mogelijk na ontvangst toezenden teneinde u in de gelegenheid
te stellen deze bij uw advisering te betrekken.

Onder verwijzing naar de bekendmaking attenderen wij u tenslotte nog op
de voorlichtingsavond op 2 juni a.s.

Hooqachtend,
gedeputeerde staten van Utrecht,
namens hen,

2

BIJLAGE 2
Openbare kennisgeving van de startnotitie
in Staatscourant nr. 96 d.d. 25 mei1994

•

I

PROVINCIE :: UTRECHT

•

Bekendmaking
Milieu-etfectrapponage herinrichting Groenraven-Oost
Gedeputeerde Staten van Utrecht maken hel vo1gende bekend:
Het landinrichtingspro1ect Groenraven-Oost is op verzoek van het
prov1nciaal bestuur en na goedkeuring van de min1s1er van LNV als
hennrichling in voorbereiding genomen. Hel secretariaat van de
daarvoor tn 1992 ingestelde landinrichlingscommisste is gevesligd b•j
de Landinrichtingsdienst, Grilfioenlaan 2 te Utrecht Het
herinrichlingsgebied heeh een oppervlakte van ca . 3670 ha, Het
gebied. waarin de gemeente Bunnik cenlraal ligt. wordt globaal
begrensd door de bebouwing van de gemeenten Utrecht, Nieuwegem,

Houten, Oriebergen, Zeist en De Bin.
De landinrichtingscommissie heeft als taak een inrichtingsplan op le
stellen voor de openluchtrecreatie, na1uurontwikkeling en behoud ol
versterking van de bedrijfsstructuur in het agrarische gebied.
Procedure
Voor herinrichting is de milieu-effectrapportage (m.e.r.) wettelijk
verplicht. Het beslu~ waaivoor het milieu-eHectrappon (MER) zal
warden opgesteld, betrett het door Gedeputeerde Sta1en ingevolge an.
81 van de Landinrichtingswet vasl le stelten landinrich1ingsplan. Oil
besluit zal mede op basis van hel door de landinric:htingscommissie op
te stellen MER, waarin de ettecten van de voorgenomen v0012:ieningen
worden aangegeven, worden genomen. Aan de hand van de op 25
april van de landinrichlingscommissie ontvangen stannotitie en het
advies van de Commissie voor de m.e.r. stellen Gedeputeerde Staten.
als bevoegd gezag, de richtlijnen vast waaraan net MER moet voldoen,
Ten behoeve van het opstellen van de richtlijnen is voor een ieder
inspraak bij Gedeputeerde Staten mogelijk.
Terinzagelegging en voorlichting
De startnoti1ie ligt vanaf 30 mei tot 30 juni 1994 tijdens kantooruren op
de volgende plaatsen ter inzage:
- bibliotheek van het provinciekantoor Rijnsweerd. Galileilaan 15 le
Utrecht;
- bibliolheek van het provinciehuis, Achter Sinl Pieter 200 te Utredlt
- gemeentehuizen van de gemeenlen De Bill, Bunnik. OriebergenRijsenburg, Houten. Nieuwegein, Utrecht en Zeist;
- hoofdkantoor van het Hoogheemraadschap De Stichlse Aijnlanden.
Fultonbaan 58 te Nieuwegein:
- openbare bibliotheken in de hiervoor genoemde gemeenten.

Op donderdag 2 juni 1994 organiseert de landinrichtingscommissie
voor belangstellenden om 20.00 uur een voor1ichtingsavond over de
startnotitie in het Trefcentrum te Bunnik (Burg. v.d. Weyerstraat 26).

Op de voor1ichtingsavond of op verzoek wordt de s1annot1t1e voor
geinteresseerden beschikbaar gesteld.
lnspraak
Opmerkingen met betrekking tot de op le stellen richllijnen voor het
MER kan een ieder tot 30 juni 1994 schrihelijk indienen bij Gedeputeerde Staten van Utrecht (t.a .v. Dienst Ruimle en Groervbureau rta).
Poslbus 80300. 3508 TH Utrecht.

•

lnlichtingen
Nadere inlichtingen over de startnotilie ol de procedure kunl u 1nwinnen
bij resp. d<'- secrerans van cJe 1.andlDDCf'(ingscommtSSie. 1r. J .M. Keestra
{!el. 030 - 85 82 01 ). ol de ttter J . ko11es1e11e (1e1. 030. 58 34 43) van
de Dienst Ru1mle en Groen provmc1e Ulrecht.

•

BIJLAGE 3
Projectgegevens
lnitiatiefnemer:

Landinrichtingscommissie Groenraven-Oost

Bevoegd gezag:

gedeputeerde staten van de provincie Utrecht

Besluit:

vaststellen van het landinrichtingsplan Groenraven-Oost

Categorie besluit m.e.r.:

9.2 ontwerp-besluit milieu-effectrapportage 1994

Activiteit:

Uitvoeren van een herinrichting voor het gebied Groenraven-Oost. Het betreft een gebied van ca. 3760 ha in de verstedelijkingszone Utrecht-De BiltZeist-Bunnik-Houten-Nieuwegein.

Procedurele gegevens:
kennisgeving startnotitie:
richtlijnenadvies uitgebracht:

25 mei 1994
1 september 1994

Bijzonderheden:
In het gebied is sprake van een sterke verstedelijking, die een hoge recreatiedruk veroorzaakt. Daarnaast
zijn de natuur- en landschapswaarden en -potenties in het plangebied groot. Door bestaande en geplande
infrastructuur is het gebied sterk versnipperd. Het plan zal vooral gericht zijn op het creeren van recreatieve
voorzieningen, het realiseren van de ecologische hoofdstructuur, randstadgroenstructuur en ecologische
verbindingszones. De agrarische structuur van het gebied zal worden aangepast, zodat de ruimteclaim door
de functies natuur en recreatie op een duurzame wijze kan worden opgevangen.
Het MER zal tegelijkertijd met het voorontwerp-landinrichtingsplan worden gepubliceerd.
Samenstelling van de werkgroep van de Commissie voor de m.e.r. :
dhr. A.PH.M. Boonman
drs. P.J.L. van den Dries
mw. ir. C.M.L. Hermans
ir. J.B.A.A. Taks
prof. dr. ir. D. de Zeeuw (voorzitter)
Secretaris van de werkgroep: drs. SAA. Morel
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BIJLAGE 4
Lijst van inspraakreacties en adviezen
nr.
1.
2.
3.
4.

940530
940602
940608
940627

5.

940629

6.

940629

7.

940629

8.

9.
10.

940630
940630
940705

11.

940624

12.

940724

13.

940615

datum

persoon of instantie
G.M. Burgwal
H. van Bruinisse
Vleermuisgroep Nederland/svo
Nederlandse Spoorwegen
Railinfra Beheer Regio Randstad
Vereniging voor zoogdierkunde en
zoogdierbescherming
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
Vereniging Actis Amelisweerd/
Vrienden van Amelisweerd
Gemeente Bunnik
Gemeente Zeist
Kamer van Koophandel en Fabriekeh voor Utrecht e.o.
Gemeente Utrecht Dienst RO
afdeling Milieu
Regionals lnspecteur van de Vol ksgezondheid voor de Milieuhygiene
Commissie Paddestoelen en Natuurbescherming van de Nederlandse Mycologische Vereniging
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plaats
De Silt
De Bilt
Wageningen

940603
940603
940610

datum ontvangst gs

Utrecht

940629

Utrecht

940630

Amersfoort

940630

Utrecht
Bunnik
Zeist

940630
940701
940704

Utrecht

940707

Utrecht

940707

Utrecht

940712

Utrecht

940622

BIJLAGE 5
Aanbiedingsbrief d.d. 1 september 1994
bij het advies van de Commissie voor de m.e.r.

commissie voor de milieu-effectrapportage
aan Gedeputeerde Staten van de Provincle
Utrecht
Dienst Rulmte en Groen
Postbus 80300
3508lH UIRECHT

\ n·1~ns•
,;..,.,I
!.JV
• H"•
•-•I
lr.(;ek~men:

uwkenmerk
4360469/1620

uwbriel
d.d. 3 mc:l 1994

ans kenrnefk

onderwerp
Adviea voor richtlljncn herinrichtlng

doorkiesnr.
030-347607

Utrecht,

Grocruavcn-Oost

U619-94/Mo/bh/614-44

I scptcmbcr 1994

Met bovengenoemde brtef stelde u de CommJssie voor de milieu-effectrapportage (m.e.r.) In de
gelegenheid een advtes voor rtchtlljnen ult te brengen voor een mllieu-effectrapport (MER) ten
behoeve van de besluttvormtng over hertnrtchtlng Groenraven-Oosl
Overeenkomstlg art1kel 7 .14 van de Wet mllicubeheer (Wm) bled 1k u hlerblj bet advies van de
Commlssle aan.

De Commissle hoopt met haar advtes een constructleve bijdrage te leveren aan de totstandkomtng van de rtchtlljnen voor het MER ZIJ zal gaarne vememen hoe u gebrulk maakt van haar
aanbevellngen.

Hoogachtend .

.· ?:

/~.

voorztttervan de werkgroep m.e.r.
hertnrtchtlng Groenraven-Oost

Seaetariaat Arthur van Schendelstraat 800
Utrecht, lei,: 030 · 34 7 666

Telefaic: 030 - 33 12 95

Correspondentie-adn!s:
Poslbus 2345
3500 GH UTRECHT

Bijlage 6 (begrenzing herinrichtingsgebied)
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